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 حمایت بسیج 

از صنایع  و تولیدات داخلی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه 26 خرداد 1400 - 5 ذی القعده1442
سال بیست و سوم- شماره 6232 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

  دولت اجازه خروج کارخانه ها 
از مدار تولید را ندهد

 سیدشیرمرد میرعالی پزشک خوزستانی که زندگی 
خود را وق��ف جهاد و رفع گرفتاری ه��ای مردم کرده 
بود، جانش را در مسیر گره گش��ایی از گرفتاری های 

همشهریانش تقدیم کرد

   حمایت قاطع بسیج از کشاورزان 
و صنایع تبدیلی آذربایجان غربی

 میرعالی 
جهادگری که یک لشکر بود

یادداشت  سیاسی

 شور مشارکت حداکثری
 برای تغییر وضع موجود

عبداهلل متولیان

نتایج نظرس��نجی های چند روزه پ��س از مناظره  ها گویای این 
حقیقت اس��ت که اوالً برنامه های ارائه ش��ده توس��ط برخی از 
نامزد  ها موجب خوش��حالی م��ردم و افزایش اعتم��اد به نظام و 
امیدوارتر شدن مردم به تغییر وضع موجود و تسری تفکر انقالبی 
به حوزه رفع و دفع و خنثی سازی تحریم   ها شده و یخ های یأس 
و ناامیدی ناشی از القای شیاطین غربی در حال آب شدن است. 
شرایط کنونی کش��ور و ایس��تادگی در برابر بادهای مسموم و 
زهرآگین رسانه های غربی در دعوت به عدم مشارکت، مستلزم 
به میدان آمدن همه دلسوزان کش��ور برای فراخوان عام مردم 
جهت حضور در پای صندوق های اخذ رأی به عنوان یک تکلیف 
ملی و اسالمی اس��ت. در چنین شرایطی اس��ت که مقام معظم 
رهبری موضوع خنثی کردن توطئه و دسیسه عدم مشارکت را به 
صورت یک تکلیف عمومی مطرح فرموده و از عموم مردم، نهضت 
 دعوت عام برای مش��ارکت حداکثری در انتخاب��ات پیش رو را 

مطالبه کرده اند  | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

 پاداش برای فوتبال
 ریاضت برای منهای فوتبال 

فريدون حسن

آیا برتري و پیروزي مقابل دو حریف از پیش باخته یعني هنگ کنگ 
و کامبوج را باید با پاداش 25میلیوني جواب داد؟ یا اگر از سر اشتباه 
سوءمدیریت به عراق و بحرین باختیم، براي پیروزي دوباره مقابل آنها 
50میلیون تومان پاداش بدهیم؟ بدتر اینکه براي صعود از یک مرحله 
به مرحله بعد باید 100میلیون تومان پاداش پرداخت کنیم؟ با این 
وجود در مرحله بعد که حریفان اصلي آسیایي یعني ژاپن، کره جنوبي، 
عربستان و استرالیا حضور دارند حتماً براي هر بازي باید 500میلیون 
پاداش بدهیم، این چه بدعت زشت و چه تبعیض آشکاري است که 
در حال رخ دادن اس��ت؟ چرا فوتبال براي باخت و سوءمدیریتش 
میلیاردي به بیت المال هزینه تحمیل و براي بردها و پیروزي هاي 
دم دستي هم باز میلیاردي هزینه تراشي مي کند؟ این تبعیض آشکار 
در توجه به رشته هاي ورزشي در حالي رخ مي دهد که همین حاال 
مس��ئوالن کاروان ورزش هاي جانبازان و معلوالن ش��رکت کننده 
در پارالمپیک توکیو )کاروان س��ردار دل ها( از کمبود بودجه و عدم 

رسیدگي و توجه فریادشان به آسمان بلند شده است | صفحه 13

یادداشت  سیاسی

 آنها که مردم را 
به خیال خود ترساندند!

جواد رهنما

تبلیغ��ات کاندیداهاي ریاس��ت جمهوري به مراح��ل پایاني و 
نفسگیر خود رسیده اس��ت. برگزاري مناظره سوم آخرین تیر 
و ترکش هاي طرفی��ن را به س��وي حریف روانه ک��رد. یکي از 
نامزدهاي ریاست جمهوري با اشاره به سخن موالي جوانمردان 
علي)ع( یادآوري کرد، مس��ئولیت  ها در نظام اس��المي امانت 
اس��ت و نه طعمه. آنچه سال هاس��ت فکر و ذهن عامه مردم را 
مغش��وش کرده، بي اخالقي و بي تقوایي براي به دس��ت آوردن 
کرس��ي قدرت و عبور از همه مرزهاي شرعي، اخالقي، عرفي و 
قانوني از سوي مدعیان خدمت به مردم است. اتهام هاي ناروا و 
اثبات نشده، تخریب ناجوانمردانه، فراموشي انصاف و فراموشي 
یوم الحساب از س��وي برخي کاندیداها، نشان داد اینگونه افراد، 
 فرداي نشستن بر صندلي ریاس��ت جمهوري، به جاي خدمت 
به مردم گرفتار در مش��کالت اقتصادي، با ادامه رویه قبلي، نه 
 تنها مش��کلي را حل نمي کنند بلکه بازي با اعصاب مردم را ر  ها 

نخواهند کرد | صفحه 5

یادداشت  بین الملل

 ناتو روی ریل امریکایی 
آتالنتیسم

سید رضا میرطاهر

نشس��ت س��ران )ناتو( روز دو   ش��نبه 24 خرداد )14ژوئن( در 
بروکس��ل پایتخت بلژیک در مقر ناتو برگزار شد. این نشست به 
ویژه با توجه به نخستین حضور جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 
که داعیه ش��کل گیری دوباره همگرایی ف��را آتالنتیکی را دارد 
اهمیتی دوچندان دارد. در طول نشست سران ناتو درباره مسائل 
امنیتی مربوط به حوزه فضا، سایبری ، اوضاع افغانستان و اوکراین ، 
اصالحات اساسی در ناتو ، توافق هسته ای برجام و نفوذ فزاینده 
چین و تهدیدات روس��یه بحث کردند.  با توجه به بیانیه پایانی 
نشست سران کش��ورهای عضو ناتو به نظر می رسد که به دلیل 
نفوذ واشنگتن در ناتو و شعار بازگش��ت دوباره امریکا به روابط 
فراآتالنتیکی، اکنون بایدن توانسته سیاست های خصمانه خود 
در قبال روسیه و چین را به دیگر سران کشورهای عضو بقبوالند. 
آنها در بیانیه پایانی نشست سران ، سیاست های مسکو و پکن را 
چالش های اصلی این سازمان نظامی دانسته و بر عزم خود برای 

مقابله با تهدید    ها تأکید کردند | صفحه 15

»رقص پرچم« تل آویو  
زیر  وحشت موشک های 

فلسطینی

 وصول 
 ۳۰ هزار میلیارد تومان 
از ۱۱ ابربدهکار بانکي

 جاماندن 
30 درصد دانش آموزان

 از تحصیل در سال کرونایي

 سومین حمله 
به پایگاه امریکایی ویکتوریا 

در کمتر از یک هفته

  کابین��ه هفت رن��گ نفتالی بنت ه��م رأی ب��ه برگزاری 
راهپیمایی صهیونیستی معروف به پرچم داد تا نشان دهد در 
افراطی بودن، چیزی از نتانیاهو کم ندارد، اما همزمان مجبور 
شد تعداد بیشتری سیستم گنبد آهنین در نزدیکی مرز غزه 
مستقر کند تا معلوم شود که حاال دیگر، صهیونیست  ها برای 
برگزاری یک راهپیمایی در قدس اشغالی هم باید در وحشت 

موشک های مقاومت غزه باشند | صفحه 15

  شاه بیت سخنان سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري 
خود، آنجا بود که درب��اره آخرین وضعیت11 ابربدهکار بانکي 
کش��ور خبر داد و گفت تا کنون 30 هزار میلیارد تومان از آنها 
وصول شده و به بیت المال بازگشته است. ماجراي این 11 بدهکار 
بزرگ در آخرین مناظره انتخاباتي ریاست جمهوري داغ شد. 
توضیح درباره ادعاي تعطیلي برخي بنگاه هاي اقتصادي توسط 
قوه قضائیه، ترك فعل مدیران در خصوص قطع برق و آخرین 
وضعیت پرونده مؤسسه فرشتگان و فایل صوتي ظریف از دیگر 

اخبار مهم نشست سخنگوي قوه قضائیه بود | صفحه 3

  هر چند با پیدا شدن سر و کله کرونا وزیر آموزش و پرورش 
وعده داده بود نمي گذارد هیچ کالس درسي تعطیل شود، اما با 
ادامه اپیدمي این بیماري در کشورمان نه فقط همه کالس هاي 
درس تعطیل ش��د و تغییر ماهیت داد، بلکه کرونا با نمایش و 
تعمیق شکاف هاي طبقاتي بیش از پیش عدالت آموزشي را زیر 
سؤال برد و موجب ترك تحصیل حدود 3/5 میلیون دانش آموز به 

دلیل دسترسي نداشتن به آموزش هاي آنالین شد | صفحه 3

  زینب پاشاپور نویسنده کتاب عروس یمن در گفت وگو با »جوان«: 
مقاومت مردم یمن در برابر جنگ همه جانبه  اي که در حال اتفاق افتادن 
است و ایستادگي و مقاومتشان با دست خالي و صدالبته پیروز میدان 
شدنشان مي تواند جاي خودش را در حوزه ادبیات مقاومت باز کند و 
تجربه هاي درخشان این مردم مي تواند روایت ها و داستان هاي بسیاري 

را تشکیل دهد. کشورهایي مانند نیجریه، پاکستان، فلسطین و بسیاري 
دیگر به نظرم جایش��ان در ادبیات مقاومت بسیار خالي است و باید به 
آنها پرداخته شود و به نظرم تک تک این ملت ها و مردم مقاومشان مانند 
قطعات پازلي هستند که قرار گرفتنشان در کنار هم محور مقاومت و 

ادبیات مقاومت را تشکیل مي دهد | صفحه 16

  آیت اهلل س��یدمحمدمهدی میرباقری:  رهبری ب��ا ارائه مراحلی 
پنجگانه، انقالب اس��المی را در مقیاس عصر جدید، در مقابل عصر 
روش��نگری قرار داده و با هوش��یاری پیش برده اند. ایشان به خوبی 
می دانند که حرکت های بزرگ برای رسیدن به نتیجه، زمان می برند. 
به همین دلیل هم با دولت  ها مدارا می کنن��د، زیرا می دانند در کنار 

کارهای روزمره  دولت ه��ا، کار بزرگ تری به عهده انقالب اس��المی 
است و این انقالب با ظرفیتی که دارد، از این دولت  ها عبور می کند. 
متأسفانه دولت  ها تاکنون، همتراز انقالب اسالمی نبوده و آسیب  هایی 
را به این حرکت بزرگ وارد آورده اند.  رهبری با تئوریزه کردن انقالب، 

آن را در مقابل چالش های بزرگ حفظ کردند | صفحه 9

  پایگاه نظامی محل اس��تقرار نظامیان امریکایی در داخل 
فرودگاه بین المللی بغداد موسوم به » ویکتوریا « هدف حمله 
پهپادی قرار گرفته اس��ت. این سومین بار اس��ت که پایگاه 
ویکتوریا طی یک هفته اخیر مورد حمله قرار می گیرد. دبیرکل 
عصائب اهل الحق بار دیگر بر اقدام علیه نظامیان امریکایی تا 

خروج کامل آنها از عراق تأکید کرد | صفحه 15

 روایت »عروس یمن« 
از زندگي مقاومت و شهادت

 آقا مانع از دستیازی دولت ها 
به اهداف انقالب شد

جهاد خدمت رسانی

10 س��الی   می ش��د که منتظر بودیم؛ انتظار برای رس��یدن به یک پیروزی شیرین و 
دلچسب مقابل عراق؛ بردی که طعم صعود داشته باشد. یک برد که با آن کیف کنیم 
در شب گرم 26 خرداد ماه؛ ش��بی که ایران را خوشحال کرد؛ ش��بی که فراموشمان 

نخواهد شد. 
اس��کوچیچ برای این بازی چهار تغییر را در ترکیب تیم ملی نسبت به بازی با کامبوج 
انجام داده بود که بیرانوند، کنعان��ی زادگان، حاج صفی و آزمون به جای امیر عابدزاده، 
مرتضی پورعلی گنجی، میالد محمدی و سامان قدوس بازی را شروع کردند. اسکوچیچ 

بازهم به ترکیب دلخواه خودش اعتماد کرده بود. 
بازی که شروع شد همه چیز برعکس بود؛ انگار که عراقی  ها برد می خواستند؛ ترکیبی 
که اسکوچیچ روانه میدان کرده بود با عدم حضور قائدی و قدوس از خوب های سه بازی 
قبلی چندان به دل نمی نشست و تیم ضرب و زور نداشت انگار. هرچند که با طمأنینه 
بازی می کرد اما هجومی نبود تا کمی نگران شویم. به هرحال حریف عراق بود؛ همان 
تیمی که در چهار بازی قبلی نتوانس��ته بودیم مقابلش پیروز شویم و حاال هم که برد 

می خواستیم چندان حمله نمی کردیم. 
توپ رس��انی به طارمی و سردار با مش��کل روبه رو بود و آنها خودشان برای خود خلق 
موقعیت می کردند و همین نش��ان می داد که تیم نیاز به تعویض دارد. شرایط دقیق 
مانند نیمه اول بازی با بحرین بود با این تفاوت که عراق نترس تر از بحرین بود و در ضد 

حمالت خطرناك نشان می داد. با اینحال فقط یک پاس درست کافی بود تا با سه ضرب 
دروازه عراق باز شود. علی قلی زاده در دقیقه 35 با پاس طولی خود احسان حاج صفی 
را صاحب توپ کرد و ارسال یکضرب کاپیتان به داخل محوطه جریمه با ضربه دقیق و 
یکضرب سردار آزمون ایران را به آن چیزی که می خواست رساند. حاال ایران با خیالی 
راحت بازی می کرد و عراق هم انگار دلش نمی خواست بیشتر بخورد و کار خاصی انجام 

نمی داد تا دو تیم با همین نتیجه راهی رختکن شوند. 
نیمه دوم خبر رسید که استرالیا با یک گل از اردن پیش افتاده و این یعنی اینکه خیال 
ایران و عراق تقریباً بابت صعود باید راحت باشد به خصوص عراقی  ها که وضعیت بهتری 
نسبت به ما در صورت دوم شدن داشتند. ولی با اینحال می توانستند در همان ابتدای 
نیمه دوم گل مساوی را توسط بشار رسن بزنند که بیرانوند توپ را گرفت . عراق دست 
بردار نبود و کمی بهتر بازی می کرد و همین باعث   می شد که ایران تحت فشار خسته و 

مجبور به خطا شود. سؤال اینجا بود که چرا اسکوچیچ دست به تعویض نمی زند؟ 
اسکوچیچ تعویض کرد اما بازهم غافلگیر شدیم. میالد سرلک جای عزت اللهی را گرفت 
و میالد محمدی جای احسان حاج صفی را تا تقریباً روند تیم به همان گونه ای که از 
ابتدا بود حفظ شود. اسکوچیچ می خواست نتیجه را حفظ کند؛ کاری خطرناك مقابل 
تیمی که هرچند خسته و عصبی نشان می داد اما به هرحال خطرناك بود و نباید دست 
کم گرفته   می ش��د. دقیقه 73 همکاری خوب طارمی و آزمون می توانست ما را به گل 

دوم برساند اما ضربه سردار را دروازه بان عراق در مصافی تقریبا تک به تک دفع کرد تا 
اختالف بیشتر نشود. ایران منطقی تر بازی می کرد و عراق عصبی و احساسی. دقیقه 
78 قائدی جای سردار وارد میدان شد و قدوس جای جهانبخش را گرفت تا تیم نفسی 
چاق کند. دقیقه 79 قلی زاده نیم خیزمان کرد اما ضربه آرام او را جالل حسن گرفت 

تا آه از نهادمان بلند شود. 
دقایق آخر نفسگیر بود و پر التهاب. ایران جلو کشیده بود و بازهم فرصت گلزنی داشت 
اما جالل حسن گویا قرار نبود گل دوم را بخورد و خیال همه را راحت کند. سه موقعیت 
خوب را از دست داده بودیم و حاال نگران بودیم که نکند در آخرین دقایق اسیر قانون 
نانوشته فوتبال ش��ویم که » اگر نزنی، می خوری .«  اتفاقی که عراق توان آن را نداشت 
 و اگر قائدی دقیق تر می زد دومین گل را ه��م در دقیقه 95 می خورد ولی قرار بود کار 
یک بر صفر تمام شود تا ایران با اقتصادی   ترین برد تاریخ خود صدرنشین گروه C شود 

و با 18 امتیاز باالتر از عراق و بحرین راهی مرحله بعد شود. 
بردیم و صعود کردیم تا در شب داغ آخرین روزهای بهار شادی به دل مردم ایران هدیه 
شود. بردیم و صعود کردیم اما هرگز فراموش نمی کنیم که این سختی و مشقت را از 
سوء مدیریت کسانی داریم که با ویلموتس گیت هم تیم را به این سختی انداختند و هم 
هزینه های میلیاردی را به بیت المال تحمیل کردند. دیشب شب پیروزی و درخشش 

بود اما این پیروزی می توانست خیلی راحت تر و زودتر از اینها به دست آید. 

شادکامی ایرانیان در شام صعود

روز دعوت به انتخاب
   سیاسی

شخصیت ها و جریان های سیاسی کشور مشارکت گسترده در انتخابات را تنها مسیر اصالح و تغییر ریل ناکارآمدی به کارآمدی می  دانند

تیم ملی فوتبال ایران امر دشوار 4 برد پیاپی را آسان کرد  و شام شیرین صعود را  به کام ایرانیان ریخت

    دیروز روز دعوت به شرکت در انتخابات بود. از نامزدهای رد صالحیت شده تا برخی اشخاص مردد و بعضی احزاب 
رادیکال، همه به یک چیز دع��وت کردند:»رأی دادن در هر حالتی بهتر از رأی ندادن اس��ت«. از آن طرف تکلیف 
رأی دهندگان س��نتی که رأی دادن را وظیفه و فریضه و واجب عینی برای خود می دانند نیز روشن است. هرچند 
برخی تحلیلگران معتقدند این دوره از انتخابات بر خالف دوره های قبلی ریسمان میان نخبگان و فعاالن سیاسی 
به عنوان دعوت کننده با مردم به عنوان دعوت شونده پاره شده یا نازك شده است و مردم دیگر راه خود را می روند،  
اما واقعیت آن است که در هیچ دوره ای مردم یکسره به انتظار دعوت نخبگان ننشسته بودند و با دعوت یا دستور 

آنان خودشان را تنظیم نمی کردند. این یک پیش فرض غلط بود در همه ادوار که »ما دعوت کردیم و مردم آمدند.« 
دعوت کننده اصلی مردم به هر انتخاباتی، احساسی اس��ت که از جهت »توان ایجاد تغییر در سرنوشت خود« به 
مردم دست می داد. برای همین است که لمپنیسم تبلیغاتچی عمدتاً خارج نشین برای زدودن این احساس از دل 
مردم، حرف شان این است که »این وضعیت درست بشو نیست.« حاال اصولگرا و اصالح طلب و رادیکال و میانه رو و 
رد صالحیت شده و انصرافی ها همگی یک حرف می زنند، هر چند با ملزومات متفاوت خود:»شرکت کنید در این 
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